HI-EM212
ضبداثی چطن ّب ٍ اس ثیي رفتي چیي ٍ چزٍک ٍ
کجَدی دٍر چطن ثب هبسبصٍر چطوی ّبیتک

هؼزفی اجشاء دستگبُ هبسبصٍر چطوی

کبثل اتصبل دستگبُ ثِ
ریوَت کٌتزل
ایجبد هیذاى هغٌبطیسی

صفحِ ًوبیص LCD

هبسبص
خَدکبر
گزهب

هبسبص ضزثِ ای

نور مادون قرمز

هبسبص

هبسبص ضیبتسَ

لزسضی

خبهَش/رٍضي/سهبى

ثؼذ اس یک رٍس کبری سخت ،آراهص را ثِ چطوبى خَد ّذیِ کٌیذ

هطخصبت فٌی دستگبُ
 ثزق هصزفیٍ 6 :ات
ًَ ع اتصبل :آداپتَر ٍ ثبتزی ( 4ػذد)
 سزػت چزخص هَتَر 3000 :دٍر در دقیقِ
 جزیبى هصزفی هَتَر 60 :هیلی آهپز
 جزیبى هصزفی ٍرٍد فطبر َّا 200 :هیلی آهپز
 طَل ثخص گزهبئی 1 :هتز

هطخصبت کلی دستگبُ
 2 هَتَر ثب  6حبلت هبسبص ضیبتسَ
 2 هَتَر ثب  6حبلت هبسبص لزسضی ٍ ضزثِ ای
 4 حبلت ٍرٍد َّا ثِ کیسِ هخصَظ َّا ثزای هبسبص ًجضی چطن
 سیستن گزهبیص ثِ رٍش فبر ایٌفزارد ثزای ایجبد گزهبی هطجَع
 هجْش ثِ آداپتَر ثزای اتصبل ثِ ثزق ٍ هحلی ثزای جبگذاری ثبطزی
 سهبى اتَهبتیک در ًظز گزفتِ ضذُ ثزای هبسبص  15 ٍ 10،5دقیقِ
 دارای 6رٍش هختلف هبسبص ،اس جولِ :ضزثِ ای،گزهبیی،ضیبتسَ،لزسضی،فطبر َّا ٍ ایجبد هیذاى هغٌبطیسی
 دارای دکوِ اتَهبتیک ثزای لذت ثزدى اس توبهی هبسبصّب ثصَرت رًذٍم ٍ دٍرُ ای
 طزاحی هٌحصز ثفزد ثب کبرایی ثبال
 ایجبد هیذاى هغٌبطیسی تَسط ثزآهذگی ّبی کٌبر دستِ هبسبصٍر چطوی جْت ثْجَد گزدش جزیبى خَى
 هجْش ثِ ریوَت کٌتزل ثب تکٌَلَصی هیکزٍکبهپیَتز چیپ ٍ صفحِ کلیذ هذٍر ثب کبرثزد آسبى

ّبیتک تلفیقی اس صٌؼت،دقت،تکٌَلَصی ٍ ٌّز

تبثیزات هبسبصٍر چطوی
دستگبُ هبسبصٍر چطوی تبثیزات ثسیبری ثب استفبدُ صحیح ٍ کبرثزدی ثز رٍی چطوبى ضوب خَاّذ
داضت.
 هحبفظ سالهتی چطوبى
 رفغ سزدرد ٍ خستگی چطوبى ًبضی اس ثیخَاثی
 کوک ثِ درهبى آستیگوبتیسنً ،شدیک ثیٌی ٍ دٍر ثیٌی چطوبى
 ثْجَد ًشدیک ثیٌی
 کوک ثِ ثبال ثزدى دیذ چطوبى
 رفغ خستگی چطوبى
 ثْجَد گزدش جزیبى خَى
 راحتی ٍ توذد اػصبة چطوبى
 رفغ سیبّی دٍر چطن
 رفغ چیي ٍ چزٍک دٍر چطن

اسفٌج ثکبر رفتِ در هبسبصٍر چطوی تبثیز ثسشایی در
ثٌذ چست دار هبسبصٍر چطوی یک هبسبص راحت

ًزم ثَدى آى داضتِ ثطَریکِ ثیٌی ضوب ّیچگًَِ

ٍ ثذٍى احسبس درد را ثِ ضوب ّذیِ هی کٌذ

سٌگیٌی را ثز رٍی خَد احسبس ًخَاّذ کزد

ًحَُ استفبدُ
 .1ثب فطزدى دکوِ ” “ON/OFF/TIMEدستگبُ رٍضي هی ضَد.
 .2ثزای خبهَش کزدى دستگبُ دکوِ ” “ON/OFF/TIMEرا فطبر دادُ ٍ ثِ هذت  2ثبًیِ ًگبُ داضتِ تب دستگبُ
خبهَش ضَد.
 .3ثزای استفبدُ اس هبسبص ثصَرت خَدکبر ثبیذ در اثتذا دکوِ ” “AUTOرا فطبر دادُ ٍ یکی اس دٍ حبلت هبسبص
خَدکبر را کِ در اداهِ ثِ آى اضبرُ ضذُ است ،اًتخبة ًوبئیذ.
حبلت اٍل هبسبص خَدکبر :تزکیجی اس  4حبلت هبسبص ضزثِ ای،ضیبتسَ،لزسضی ٍ گزهبیی
ًکتِ :در اثتذا حبلت گزهبیی ضزٍع ضذُ ٍ ثزای  60ثبًیِ گزهب تَلیذ کزدُ ٍ ثزای  30ثبًیِ تَقف هی کٌذ ٍ ایي
ػولکزد در هذت سهبى هبسبص اداهِ خَاّذ داضت.
حبلت دٍم هبسبص خَدکبر :تزکیجی اس  2حبلت هبسبص ضیبتسَ ٍ لزسضی
تٌظین سهبى هبسبص  :پس اس رٍضي ضذى دستگبُ یکجبر دکوِ ” “ON/OFF/TIMEرا فطبر دّیذ (ثذٍى
ًگْذاضتي دکوِ)  .ثب فطبر اٍل سهبى  10دقیقِ را ًوبیص دادُ ٍ ثب فطبر ثؼذی سهبى  15دقیقِ را ثز رٍی صفحِ
ًوبیص هی دّذ ٍ ثب فطبر سَم سهبى ثز رٍی  5دقیقِ تٌظین هی ضَد .چزخِ سهبى هبسبص اس  5دقیقِ ثِ  10دقیقِ ٍ
در آخز ثِ  15دقیقِ هی رسذ.
ٍرٍد فطبر َّا ثِ هبسبصٍر :ثب فطزدى دکوِ ”َّ “KNEADا ٍارد هبسبصٍر هی ضَد .ثزای تٌظین فطبر َّا (کن یب
سیبد ثَدى َّای داخل هبسبصٍر) ثبیستی دکوِ ” “KNEADرا چٌذیي ثبر فطبر دّیذ.
استفبدُ اس سیستن گزهبیی هبسبصٍر :ثزای استفبدُ اس گزهبی هطجَع هبسبصٍر ثبیذ دکوِ ” “HEATINGرا فطبر
دّیذ .گزهبی دستگبُ تب  3درجِ قبثل تغییز است کِ ثب فطزدى هجذد دکوِ ” “HEATINGهی تَاى آًزا تٌظین ًوَد.
هبسبص لزسضی :ثزای استفبدُ اس هبسبص لزسضی ثبیذ دکوِ ” “MASSAGEرا فطبر دادُ ٍ ثزای استفبدُ اس  6حبلت
هختلف هبسبص لزسضی ثبیستی هجذداً دکوِ ” “MASSAGEرا فطبر دّیذ.
هبسبص ثِ رٍش ضیبتسَ :ثزای استفبدُ اس هبسبص ثِ رٍش ضیبتسَ ثبیذ دکوِ ” “SHIATSUرا فطبر دادُ ٍ ثزای
استفبدُ اس  6حبلت هختلف ایي ًَع هبسبص ثبیستی هجذداً دکوِ ” “SHIATSUرا فطبر دّیذ.

استفبدُ کبرثزدی ،آسبى ٍ هَثز

ًکبت هْن
ٌّ گبم تویش کزدى دستگبُ اطویٌبى حبصل ًوبئیذ کِ دستگبُ حتوبً اس پزیش ثزق جذا ضذُ ثبضذ.
 دستگبُ را در هحلی کِ هوکي است ضزثِ یب صذهِ ای ثِ آى ٍارد ضَد ًگْذاری ًکٌیذ.
 اس ًگْذاری دستگبُ در هکبى هزطَة جذاً خَدداری کٌیذ.
 اس هبسبصٍر سیز دٍش ٍ یب در حوبم استفبدُ ًطَد.
 دستگبُ در سیز ثبلص ،پتَ ٍ یب ّز هکبًی کِ تَْیِ َّا در آى ٍجَد ًذارد استفبدُ ًطَد.
 اس خیس ضذى دستگبُ جذاً خَدداری کٌیذ.
 سین اس پزیش ثطذت جذا ًطَد.
 ثؼذ اس استفبدُ کلیذ هبسبصٍر را در حبلت خبهَش قزار دادُ ٍ اس پزیش ثکطیذ.
 اس ثزخَرد سین ثب سطَح گزم جذاً خَدداری کٌیذ.
 درجِ حزارت هحیط ًگْذاری هبسبصٍر ثبیذ ثیي  5°C-40°Cثبضذ.
 در صَرت استفبدُ اس ثبتزی  ،اس صحیح قزار گزفتي سزّبی  -/+در دستگبُ اطویٌبى حبصل کٌیذ.
هقذار رطَثت هحل ًگْذاری%80 :

ّبیتک هتٌَع ٍ سیجب در طزح  ،ثزتزیي در کبرایی

قیوت هٌبست ،کیفیت ثزتز ٍ گبراًتی هطوئي

 توبهی هحصَالت سالهتی ٍ طجی ّبیتک کبًبدا تٌْب ثب گبراًتی هؼتجز ضزکت فبرُ در ایزاى
ارائِ هی ضَد.
درثبرُ ضزکت ّبیتک
ّبیتک کبًبدا ثب سبلْب تجزثِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشضکی ٍ سالهتی اس جولِ ضزکت ّبی
هطزح تَلیذ کٌٌذُ ایي هحصَالت در جْبى هحسَة هی ضَد ٍ ،اکٌَى ضزکت فبرُ ثب ضٌبسبیی
ًیبسّبی جبهؼِ ایزاًی ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ اًحصبری ّبیتک کبًبدا هفتخز ثِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهبت پس
اس فزٍش در ایزاى است.
ّبیتک هحصَالت خَد را ثب ثزتزیي استبًذاردّبی جْبًی کِ ضبهل طجقِ ثٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ،
هبسبصٍر ،فطبرسٌج ،تت سٌج،کوزثٌذ الغزی ،هزطَة کٌٌذُ َّا ،دستگبُ ثخَر ،هحصَالت گزهبیی ٍ ...
است  ،ثب قیوت هٌبست ٍ کیفیت ثزتز ثِ هطتزیبى ػزضِ هی ًوبیذ ٍ ثِ هٌظَر ثزآٍردُ سبختي توبهی
ًیبسّبی هصزف کٌٌذگبى ،ثطَر هستوز ثز تٌَع هحصَالت خَد هی افشایذ.

ثب هحصَالت سالهتی ّبیتک سیجبیی ٍ ضبداثی را ثِ سًذگی خَد ٍ اطزافیبًتبى ّذیِ کٌیذ
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«ضزکت فبرُ ًوبیٌذُ اًحصبری هحصَالت ّبیتک کبًبدا در ایزاى»
ثزای دستزسی ثِ اطالػبت ثیطتز ٍ سبیز هحصَالت ّبیتک ثِ سبیت سیز
هزاجؼِ ًوبئیذ.
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هحصَالت ّبیتک ثب گبراًتی هؼتجز ضزکت فبرُ

